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ROBERT RAMOS

Albert Mestres ha reunit set contes de ‘Vides de tants’

De contar l’extraordinària
vida quotidiana

N A R R A T I V A

G E R A R D H O R T A

Albert Mestres, Vides de tants.
Proa. Barcelona, 2000.

T
ractar de la tasca
d’Albert Mestres
(Barcelona, 1960) re-
sulta gairebé angoi-
xant per la prolixitat

amb què, els últims anys,
s’estan publicant els seus
fruits. En coneixem ja dos po-
emaris, dues novel·les, textos
dramàtics, peces teatrals, una
òpera, una cantafaula, una
recerca junt amb M. Piera so-
bre el moble a Catalunya, tra-
duccions entre altres d’obres
de D.A.F. Sade, Villiers de l’Is-
le-Adam, Marcial, Charles No-
dier, George Steiner i Fernan-
do Pessoa, i l’edició de tres
composicions del nefasta-
ment silenciat Josep Robre-
nyo; a més, els seus escrits so-
vintegen els números de la
revista El Contemporani. Un
apropament, ni que fos pel
broc gros, a tanta lletra aple-
gada reduiria aquest espai fins
a extrems insuportables.

Escrivim sobre un pou de
coneixement literari que,
lluny de l’estupidesa rosega-
dora d’esperits pròpia de pa-
tums saberudes, no s’arronsa
a l’hora de qualificar el que
veu des de la crítica racional
–dins un paisatge en què de
tenir dos dits de front i un poc
de cor se’n fa heterodòxia, si
no proesa–. Defugint classis-
mes, Mestres reivindica un
respecte profund a les gam-
mes diverses amb què aflora la
creació humana, fora d’acadè-
mies normativitzadores de
formes artístiques i ordres so-
cials.

Vides de tants comprèn set
contes, trajectes fascinants i
de vegades colpidors, sarcàs-
tics i tràgics, demolidors
quant a dobles i quàdruples

morals, captivadors per la in-
tensitat del torrent que avan-
ça inaturable al llarg de cent
noranta pàgines. Al primer
conte (70 pàgines dividides en
sis apartats) els personatges es
tafanegen mútuament, és a
dir, s’expliquen a si mateixos
xerrant dels altres, i s’entre-
llacen tant que la figura de
narrador desapareix –sempre
en aparença– del tot. Els per-
sonatges relaten d’algú que
narra d’algú que, al seu torn,
descriu el que li va passar a tal

persona. En un crescendo paro-
xístic (pàgina 59), apogeu irò-
nic dels vincles de la realitat
amb ella mateixa (tan distants
de la “intertextualitat” i xer-
rameques de ments grisoses) a
còpia de superposicions, ocul-
tacions, suposicions, embo-
lics, delits, escenificacions re-
re escenificacions, malentesos
i enganys, el conte inicial es-
devé alta comèdia, fulletó sal-
vatge en què ens anem
reconeixent tots plegats. La
manera com està elaborat és

brillant i imaginativa, s’avé
harmònicament i provocado-
ra amb el seguit d’actes que
s’hi van succeint a fi d’abolir
els límits boirosos entre els
personatges narradors i els
narrats. Com a constatació
empírica que la realitat ben
recreada supera amb escreix
la ficció mal escrita, aquest
conte hauria de ser objecte de
treball als tallers literaris que
guarneixen matins de gent
ociosa, i lectura obligatòria
per a escriptors amb aspiraci-
ons contistes. Encara rai, ara
que gent famosa comença a
valorar en públic el treball
mestrià.

PAISATGE UFANÓS
Esclaus de Pompeia amb po-
tentíssimes virtuts hiperfolla-
dores i un devessall de cons-
ciència, dones infelices apare-
llades amb qui sap què, gene-
alogies familiars i cercles d’a-
mistats barrejant-se tothora,
punks i cangurs, metges i pa-
cients, pagesos d’illes petites,
iupis i altres paràsits, poetes
“insignes” esdevinguts apari-
cions impotents en cadira de
rodes, cabrum, militars viola-
dors, indis indignes, jutges i
plagiadors, escriptors en l’es-
voranc de la indigència, con-
tradiccions... el ventall prodi-
giós del món s’exposa amb
una versatilitat que s’agraeix,
prou lliure de previsibilitats
literals per compondre la cor-
rosiva mirada de l’últim conte

sobre el panorama literari del
nostre país. A partir d’un do-
mini lingüístic inapel·lable
l’autor enalteix els registres
dels personatges a través dels
quals construeix les històries.
S’ha de valorar que ens con-
dueixi amb ritme, mantenint
la tensió per passatges i nivells
de narració diversos, reflex del
bagatge dens que els alimenta.

Al nucli comú de tots els
contes hi ha un fil en què de
l’amor al desamor els matisos
ens són mostrats sense escrú-
pols: no se’n maquilla l’àni-
ma. Transitem per les conflic-
tives relacions entre humans i
la seva cerca d’autoequilibris
per afrontar la vida, enmig de
la duresa ordinària de les so-
cietats del món, i cada pun-
xada fa créixer l’explosió dels
fluids seminals i vaginals amb
què la vida s’arrapa a la vida.
Estimar, cardar tot fent el salt
o afirmant el compromís més
profund, acoblar-se, embogir
d’amor, engendrar ous i pon-
dre’n... topem l’exalçament de
fusions resolent oposicions
malgrat que sigui sols per un
segon. Un segon tot ell síntesi
carnal de l’atracció desbrida-
da d’uns éssers provant d’ave-
nir-se amb l’amor humà, tan
ferit i precari. Per això, també,
hi ha tants personatges con-
demnats: el llibre sencer és
sexe i mort en un planeta de
sonats (“tota diferència amb
la realitat és pura coincidèn-
cia”). Seguim els rastres
mestrians amb atenció, el
temps dirà si aquest parer és
compartit.

Aventures per a tots els públics
N A R R A T I V A A L B A A L S I N A

Daniel Closa, El secret de
l’almogàver. La Campana.

Barcelona, 2000.

U
na servidora es va
formar com a lecto-
ra a base de saque-
jar la llibreria de
l’avi, un home

eclèctic amb un criteri peculi-
ar que li feia ajuntar Alexan-
dre Dumas amb guions de
pel·lícules de Dolores del Río,
Anna Karènina amb Los amantes
de Teruel o Dant i Arniches.
Gràcies a ell, vaig descobrir
Balzac, Verne, Dickens, Hugo,
Poe, Shakespeare, Cela, Ki-
pling, Calvino, Faulkner, Pla,
Maupassant, Borges... i tants
d’altres. Entre els seus llibres
hi havia unes novel·letes il-
lustrades de l’editorial Moli-
no, Colección Biblioteca de Oro, i
unes altres de l’editorial Ju-
ventud, col·lecció La novela ro-

sa, que he de reconèixer que
–secret inconfessable!– em
fascinaven. En particular dos
autors, Rafael Sabatini –pare
de Bellarión, Susana de Bellecour,
Scaramouche, Bardelys el magní-
fico, El hombre de paja, Paola, El
veranillo de San Martín–, i Rafa-
el Pérez y Pérez –Madrinita
buena, Levántate y anda–, m’a-
judaven a passar la varicel·la,
les tardes de diumenge i les
vacances d’estiu. Eren llibrets
divertits, plens d’aventures,
belles princeses i damisel·les
en perill, joves ardits i guer-
rers, traïcions, revenges i pas-
sions a dojo i un llenguatge
abrandat farcit de “¡Vive Dios!”
i “Soberana reina de la noche”...

Fa poc acabo de recuperar la
mateixa sensació llegint El se-
cret de l’almogàver, de Daniel
Closa, una novel·la d’aventu-
res com Déu mana, amb un
heroi jove i enamorat, una
heroïna bonica, valenta i in-

tel·ligent, dos o tres malvats
més dolents que la tinya, un
grapat de grans personatges
–Roger de Flor, Berenguer
d’Entença i Ramon Muntaner
en persona–, guerra, assassi-
nats, persecucions i viatges a
llocs exòtics que podria fer
ombra sense cap problema, si
algú s’animés a fer-ne una
pel·lícula, al general romà més
famós de l’última fornada, el
Màxim de Gladiator.

Va voler també la casualitat
(i reconec que una mica in-
fluenciada per la teoria que
Anne Fadiman defensa a Ex
Libris que és molt millor llegir
les obres als mateixos escena-
ris que descriuen) que mentre
el llegia em passegés per al-
guns dels escenaris on Daniel
Closa situa l’acció (a l’església
de Sant Salvador de Cora, on
l’Ermengol i l’Argentina par-
len per primer cop, o al ma-
teix laberint de columnes de

la cisterna bizantina d’Istan-
bul on tots dos es troben en
secret), cosa que em permet
certificar que Closa tracta
amb especial predilecció la
capital de Turquia i convida el
lector a un passeig pels seus
llocs més autèntics, igno-
rant-ne el valor turístic.

CATALANS A BIZANCI
Què és El secret de l’almogàver?
Ras i curt, una novel·la d’a-
ventures que explica l’expedi-
ció que van realitzar els al-
mogàvers a Bizanci, cridats
per l’emperador Andrònic II
Paleòleg, per salvar l’imperi
dels atacs turcs. Per la seva
naturalesa de novel·la històri-
ca, hi ha una barreja de per-
sonatges reals i ficticis molt
ben tramada –el megaduc
Roger de Flor comparteix pà-
gines amb en Ròmul, un
egipci murri i lladre que es-
devindrà amic del protagonis-

ta– i l’autor ocupa una part de
la seva atenció a remarcar les
diferències entre la sofisticada
però inoperant cultura bizan-
tina i la destralera però pràc-
tica mentalitat almogàver.

Closa, que reparteix el seu
temps entre la bioquímica de
les malalties inflamatòries i la
redacció de novel·les històri-
ques (aquesta és la tercera des-
prés d’haver tocat en les altres
dues temes tan sucosos com els
viatges de Darwin i el setge de
Barcelona del 1714), ha escrit
l’obra amb especial atenció als
detalls, s’ha preocupat per
agilitar-ne el ritme tant en les
més mogudes com en les més
íntimes i ha construït un grup
de personatges que, tot i no ser
el súmmum de l’originalitat,
són una digna representació
dels arquetipus que poblen les
novel·les d’aventures. El resul-
tat és un còctel entretingut,
barreja d’unes gotes d’acció,
amor, amistat, fidelitat, secrets
d’Estat, traïció, crueltat, rivali-
tat, ambició i viatges, sobre
una base d’escenari exòtic i xoc
cultural entre pobles, que el
fan apte per a tots els públics.
Sempre que les seves intenci-
ons siguin passar una bona es-
tona.


